Tester baterií BST-360 – Uživatelská
příručka

Tento tester baterií používá nejnovější metody testování vodivosti (konduktance) baterií pro jednoduché, rychlé a přesné
měření proudu, který může baterie dodat při startu za studena, pro zjistění stavu baterie samotné a pro zjištění závad na
elektrickém systému vozidla.
Tento tester je určený k měření stavu 12V startovacích baterií (olověných s kyselinovou náplní) a 12V nebo 24V
systémů vozidla.

Rozsah měření
Standard měření

Rozsah měření

CCA

100-2000

BCI

100-2000

MCA

100-2000

JIS

26A17—245H52

DIN

100-1400

IEC

100-1400

EN

100-2000

SAE

100-2000

GB

100-1400

Provozní teplota: -20 – 50 °C
Povrchový materiál – Kyselinám odolný plast ABS
Měřící rozsah 30Ah – 200Ah
Rozsah měření napětí 7 – 30V DC

WWW.AKU-BAT.CZ

Způsob použití testeru
1. Připojte nejdříve červenou svorku na anodu (+) baterie a potom černou svorku na katodu (-) baterie, tester se
automaticky zapne.
Napětí baterie nižší než 7.0V DC nemůže být správně testováno.
Zmáčkněte OK pro pokračování testu.
2. Pomocí tlačítka Scroll (listovat nahoru - UP a dolů - DOWN) můžete vybrat následující možnost:
a) testování baterie (Battery Test)
b) test startovacího systému vozidla (Starting system test)
c) test nabíjecího systému vozidla (Charging system test)
d) výpis výsledku testu (Battery test result)
d) výběr jazyka (Select language)

Test baterie
Zvolte možnost Test baterie (Battery test) a zmáčkněte tlačítko OK
Zvolení standardu testování – jedná se o standard, který by měl být vyznačený na přední straně baterie – např. CCA,
BCI, DIN apod. Jestliže na baterii nenajdete o standardu informace, doporučujeme zvolit GB standard. Při zvolení
standardu GB bude mít měření relativně malou chybu.
Zadání nominální kapacity – standard pro startovací proud je uvedený na přední straně baterie, např. BCI/300A.
Pak zmáčkněte tlačítkou OK a test začne.
Poznámka: Pro hodně vybitou baterii (např. Ve vozidle, které dlouho nejelo případně baterie nebyla dlouho nabíjena),
může dojít k situaci, kdy nelze nastartovat vozidlo. Objeví se nápis “Please replace the battery” (Prosím, vyměňte
baterii). Zkonzultujte výrobce baterie, zkuste baterii nabít a test zopakovat.

Testování startovacího systému vozidla

Zvolte funkci – Start system funcion (Testování starotovacího systému), zmáčkněte OK. Tester vás vyzve k nastartování
vozidla a automaticky provede test startovací schopnosti vozidla a zobrazí výsledek “RPM detected”.

Startovací napětí pod 9,6V je bráno jako abnormální (příliš nízké), nad 9,6 V je OK. Tester vypíše startovací napětí
(číselnou hodnotu a jestli je normální nebo příliš nízká - low) a startovací čas (time).
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Pokud je startovací napětí nízké, je zároveň vypsán výsledek testu baterie, což umožní lokalizovat problém.

Test nabíjecí systému vozidla
Když zvolíte test nabíjení “Charging test”, tester napíše “Zátěžové testování “Loaded testing”.

Poznámka: Nevypínejte systém auta při testu, nezapínejte ani nevypínejte elektrická zařízení v autě, snížila by se tím
přesnost testu.
Při testu budete vyzváni, abyste zvýšili otáčky motoru (RPM) k hodnotě 2500 otáček za minutu a udrželi tuto hodnotu
po dobu 5 sekund. (Increase RPM to 2500 r/min and keep it 5 seconds.)

Zvyšujte otáčky motoru až k 2500 otáček za minutu a na této hodnotě zůstaňte po dobu 5 sekund.

Potvrďte OK
Po skončení testu tester zobrazí hodnoty nabíjecího napětí (se zátěží – Loaded a bez zátěže - Unloaded), zvlnění napětí
(Ripple) a výsledek nabíjecího testu.

Jestliže tester nedetekoval zvýšení otáček, může se jednat o chybu regulátoru generátoru nebo o problém připojení
baterie. Tester zkouší detekovat zvýšení otáček třikrát, pokud se to nepovede, zobrazí zprávu “No Volt Output” .
Zkontrolujte připojení baterie a generátoru a zkuste znovu otestovat.
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Výsledky testu nabíjení
1. Charging Volt: Normal – Normální výstup generátoru, nebyl zjištěn problém.
2. Charging Volt: Low. - Nízká naměřená hodnota napětí – zkontrolujte klínový řemen generátoru, jestli není uvolněný,
zkontrolujte propojení mezi generátorem a baterií. Jestliže nezjistíte žádný problém, zkonzultujte doporučení výrobce
generátoru pro případ závady na generátoru.
3. Charging Volt: High. - Příliš vysoká naměřená hodnota napětí – Vzhledem k faktu, že většina generátorů ve vozidle
používá vnitřní regulátor, je nutné vyměnit celý systém generátoru (některá vozidla staršího typu používají externí
regulátor, v tom případě stačí vyměnit regulátor). Běžná maximální hodnota výstupu regulátoru je 14,7±0,5V. Jestliže
nabíjecí napětí je vyšší, dochází k přebíjení baterie, což vede ke zkrácení životnosti baterie a může vést k problémům.
4. No Volt Output. - Nebylo detekováno žádné napětí na výstupu. Zkontrolujte kabel propojující baterii a generátor,
klínový řemen generátoru a jestli není závada na motoru.
5. Diode test: Při testování zvlnění nabíjecího proudu, tester prozkoumá, jestli usměrnující diody jsou v dobrém stavu.
Jestliže je zvlnění příliš vysoké, dá se soudit, že nejméně jedna z diod je poškozená. Diody zkontrolujte a případně
vyměňte.

Zobrazení výsledků testu
Zadejte “View test result” a zmáčkněte OK.
Výběr jazyka:
Zadejte “Select Language” a pomocí šipek nahoru (UP) nebo dolů (DOWN) můžete vybrat jazyk.
Upozornění: Funkce a tlačítka se můžou lišit v závislosti na verzi přístroje.
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